
Załącznik nr 6

Wzór  umowy

U M O W A

nr ___________

zawarta  w  dniu  _______________  w  Pruszczu  Gdańskim,  pomiędzy  Wspólnotą

Mieszkaniową ul. Mickiewicza 4,  

reprezentowaną przez Zarząd Wspólnoty w składzie:

1.Stępnicka Alicja

2.…...............................

zwanym dalej Zamawiającym, 

a 

______________________________,

zwanym dalej Wykonawcą, wybranym w konkursie, rozstrzygniętym w dniu ____________.

§ 1

Przedmiot umowy

1.Przedmiotem umowy jest  wykonanie prac remontowych elewacji  budynku mieszkalnego

wspólnoty mieszkaniowej położonej w Pruszczu Gdańskim, przy ul. Mickiewicza 4

2.Przedmiot umowy,  o którym mowa w ust.  1 niniejszej umowy należy wykonać  zgodnie

z projektem budowlanym, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

3.Szczegółowy zakres przedmiotu niniejszej umowy określa formularz warunków szczegółowych

zamówienia, zatwierdzony w dniu 17.07.2015 r.

§ 2

Termin wykonania

Termin zakończenia realizacji zamówienia: 50 dni od podpisania umowy.

§ 3

Podwykonawcy

1.Do  zawarcia  przez  Wykonawcę  umowy  o  roboty  budowlane  z  podwykonawcą

wymagana jest zgoda Zamawiającego.

2.Wykonawca przedstawi Zamawiającemu projekt umowy z podwykonawcą wraz z częścią

dokumentacji  dotyczącą  wykonania  robót  przez  podwykonawcę,  określonych  w projekcie

umowy.

3.Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa

się, iż wyraził zgodę na zawarcie umowy z podwykonawcą.

4.Wykonawca   ponosi  odpowiedzialność  za  zapłatę  wynagrodzenia  za  roboty  budowlane

wykonane przez podwykonawcę.

5.Zamawiający  nie  wyraża  zgody  na  zawarcie  przez  podwykonawcę  umowy  o  roboty

budowlane z dalszym podwykonawcą.
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§ 4

Wynagrodzenie

1.Za realizację przedmiotu umowy, o którym mowa w ust. 1 § 1 umowy Wykonawca otrzyma

wynagrodzenie  ryczałtowe  w kwocie  _____________  zł  brutto,  zawierającej  8% VAT,

słownie:  _________________________________________,  zgodnie ze  złożoną  ofertą

przetargową, stanowiącą załącznik nr 3 do niniejszej umowy.

2.Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, zostaje ustalone na okres

ważności umowy i nie będzie podlegało zmianom.

§ 5

Warunki płatności

1.Przedmiot umowy rozliczony będzie faktura końcową, wystawioną po zakończeniu robót.

2.Podstawą  do  wystawienia  faktury  będzie  potwierdzony  przez  Zamawiającego  protokół

bezusterkowego odbioru końcowego wykonanych robót, przy czym warunkiem potwierdzenia

tego protokółu będzie przekazanie Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej.

2.Fakturę należy wystawiać na płatnika:

Wspólnota  Mieszkaniowa,  ul.  Mickiewicza  4,  83-000  Pruszcz  Gdański,  

NIP 593-24-06-358.

3.Polecenie  przelewu  kwoty  wynagrodzenia  na  konto  Wykonawcy  Zamawiający  wyda,

zgodnie z ust. 1 niniejszego paragrafu,  w terminie do 30 dni od daty wystawienia faktury

zgodnie z punktem 2 § 5 umowy. 

4.W przypadku wykonania robót przez Podwykonawcę płatność na rzecz Wykonawcy nastąpi

po dostarczeniu przez Wykonawcę wraz z fakturą oryginału oświadczenia Podwykonawcy, że

otrzymał od Wykonawcy należne mu wynagrodzenie za wykonane roboty.

§ 6

Tryb i forma płatności na rzecz podwykonawców

1.W przypadku, gdy Zamawiający wyrazi zgodę na wykonanie przedmiotu umowy lub jego

części przez Podwykonawcę a Wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa            w

§  5  ust.  4  umowy  Zamawiający  przeleje  wynagrodzenie  w  części  odpowiadającej

wynagrodzeniu Podwykonawcy należnych od Wykonawcy za wykonane roboty                  na

rachunek bankowy Podwykonawcy wskazany w umowie Podwykonawcy                          z

Wykonawcą.

2.Podwykonawca  będzie  brał  udział  w  odbiorze  robót  pomiędzy  Zamawiającym

a  Wykonawcą,  co  potwierdzi  swoim  podpisem  w  protokole  odbioru  robót  po  stronie

Wykonawcy.

§ 7

Obowiązki Zamawiającego

1.Protokolarne  wprowadzenie  Wykonawcy  na  teren  budowy  w  terminie  do  2  dni

od daty zawarcia umowy.

2.Przystąpienie  do  odbiorów  wykonanych  robót  w  terminie  2  dni  od  zgłoszenia  ich

przez Wykonawcę do odbioru.

§ 8
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Obowiązki Wykonawcy

1.Zrealizowanie umowy zgodnie z jej treścią oraz warunkami specyfikacji i złożoną ofertą.

2.Zapewnienie  objęcia  kierownictwa  budowy  przez  wyznaczonego  przez  Wykonawcę

kierownika budowy oraz sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

3.Wykonanie  robót  objętych  umową  zgodnie  z  prawem  budowlanym,  odpowiednimi

rozporządzeniami  i  normami,  dokumentacją  techniczną,  wiedzą  techniczną  oraz  ze  sztuką

budowlaną.

4.Zakup i dostarczenie na teren budowy materiałów do realizacji przedmiotu umowy.

5.Nieodpłatne poprawienie wadliwie wykonanych robót oraz nieodpłatna naprawa wszelkich

szkód wyrządzonych przez Wykonawcę w związku z realizacją umowy i w okresie gwarancji

- w terminach wyznaczonych przez Zamawiającego.

6.Zapewnienie  wymaganych  odpowiednimi  przepisami  warunków  bhp  i  p.poż.

oraz przestrzeganie przepisów i zarządzeń porządkowych przy wykonywaniu robót.

7.Ubezpieczenie prowadzonych robót od odpowiedzialności cywilnej za szkody                oraz

następstwa  nieszczęśliwych  wypadków,  dotyczące  pracowników  Wykonawcy  i

Zamawiającego oraz osób trzecich.

8.Na dzień  zgłoszenia gotowości  do odbioru końcowego przedmiotu umowy,  Wykonawca

przekaże Zamawiającemu w szczególności niżej wymienione dokumenty:

a)oświadczenie  kierownika  budowy  o  zgodności  wykonania  przedmiotu  umowy

zgodnie  z  dokumentacją  techniczną,  warunkami  pozwolenia  na  budowę,  przepisami

i obowiązującymi normami,

b)oświadczenie  o  doprowadzeniu  do  należytego  stanu  terenu  budowy  i  terenów

przyległych,

c)dokumentację powykonawczą,

d)gwarancje producentów na wbudowane materiały i zamontowane urządzenia.

9.Wykonawca  zabezpieczy  we  własnym  zakresie  miejsce  składowania  materiałów

oraz zaplecze socjalne dla pracowników.

§ 9

Gwarancje

1.Wykonawca udziela gwarancji na wykonane roboty na okres 3 lat od dnia bezusterkowego

końcowego ich odbioru.

2.Tytułem  zabezpieczenia  należytego  wykonania  umowy  Wykonawca  wniósł  w  dniu

___________  (najpóźniej  w  dniu  zawarcia  umowy) w  formie

____________________________ w wysokości  __________ zł  (5 % ceny  brutto  oferty),

przy czym: 

1)w okresie realizacji przedmiotu umowy _______ zł (100 % kwoty zabezpieczenia, o którym

mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu) stanowić będzie część gwarantującą zgodne z umową

wykonanie robót, 

2)po zakończeniu realizacji przedmiotu umowy _______ zł  (30 % kwoty zabezpieczenia, o

którym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu) będzie częścią służącą do pokrycia roszczeń z

tytułu rękojmi za wady lub gwarancji jakości za wykonane roboty.

3.Dyspozycję  zwrotu lub zwolnienia części zabezpieczenia  gwarantującej  zgodne z umową

wykonanie  robót, z uwzględnieniem ust. 2 pkt 2 niniejszego paragrafu Zamawiający wyda w

terminie 30 dni od dnia końcowego odbioru robót. 

4.Pozostałą część zabezpieczenia wymienioną w ust. 2 pkt 2 niniejszego paragrafu pozostawia

się  na  zabezpieczenie  roszczeń  z  tytułu  rękojmi  za  wady  lub  gwarancji  jakości  

i  jej  zwrot  nastąpi  na wniosek  wykonawcy nie  później  niż  w 15  dniu po  upływie  okresu

gwarancji.
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5.W  zakresie  gwarancji  udzielonych  Wykonawcy  przez  producentów  materiałów

i urządzeń, których okresy są dłuższe od okresu, jaki Wykonawca udzielił Zamawiającemu

(zgodnie  z  §  9  ust.  1  umowy  ),  Wykonawca  dokona  cesji  uprawnień  

w tym zakresie na Zamawiającego.

6.W przypadku stwierdzenia wad i usterek wykonanego przedmiotu umowy, udzielony okres

gwarancji przedłuża się o okres, jaki upłynie od chwili stwierdzenia wad i usterek do czasu

ich usunięcia przez Wykonawcę.

Jednocześnie przy usunięciu wad i usterek, Wykonawca udzieli ponownie gwarancji na te

roboty na okres jak w § 9 ust 1 umowy.

7.Niezależnie  od  uprawnień  z  tytułu  gwarancji,  Zamawiającemu  przysługują  uprawnienia

z tytułu rękojmi na zasadach określonych w przepisach Kodeksu Cywilnego.

8.Postępowanie stron w okresie gwarancji:

a)Zamawiający w okresie gwarancji wyznacza coroczne terminy przeglądu przedmiotu

umowy, a w razie stwierdzenia wad i usterek wyznacza terminy ich usunięcia.

b)Zamawiający  wyznacza  ostateczny  przegląd  przedmiotu  umowy  przed  upływem

okresu gwarancji, ustalonym w § 9 ust. 1 umowy, a w razie stwierdzenia wad i usterek

wyznacza terminy ich usunięcia.

c)Zamawiający zastrzega sobie prawo do usunięcia wad i usterek w okresie gwarancji

na  koszt  Wykonawcy,  jeżeli  ten  nie  przystąpi  do  ich  usunięcia  pomimo pisemnego

wezwania w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

9.Roszczenia z  tytułu  gwarancji  mogą  być  zgłoszone także po upływie  okresu gwarancji,

jeżeli przed jego upływem Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o istnieniu wady.

§ 10

Odbiory

1.W trakcie realizacji przedmiotu umowy dokonywane będą odbiory robót zanikowych.

2.Wykonawca zgłasza w Dzienniku Budowy roboty podlegające zakryciu i roboty zanikowe.

Inspektor  Nadzoru  w ciągu  3  dni  od  daty zgłoszenia,  dokonuje  odbioru  po  stwierdzeniu

prawidłowości wykonania. Jeżeli Wykonawca nie dopełni tego obowiązku, zobowiązany jest

odkryć  roboty lub wykonać  odpowiednie odkucia i otwory niezbędne do oceny wykonania

robót, a następnie przywrócić je do stanu poprzedniego na własny koszt.

§ 11

Kary umowne

1.Za  odstąpienie  od  niniejszej  umowy przez  jedną  z  jej  stron,  winny odstąpienia  zapłaci

drugiej  stronie  karę  umowną  w  wysokości  10  %  kwoty  brutto,  o  której  mowa

w § 4 niniejszej umowy.

2.Wykonawca zapłaci  Zamawiającemu, za każdy dzień  przekroczenia terminów, o których

mowa:

1)w § 2 niniejszej umowy - karę  umowną  w wysokości  0,25 % wynagrodzenia brutto,

o którym mowa w § 4 umowy,

2)w § 8 ust. 5 niniejszej umowy - karę umowną w wysokości 0,25 % wynagrodzenia brutto

za roboty, których to przekroczenie terminu dotyczy.

3.Jeśli kara umowna nie pokrywa poniesionej przez stronę szkody, strona ta może dochodzić

odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 

4.Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym

z  winy  Wykonawcy,  w  przypadku  przekroczenia  któregokolwiek  z  terminów,  o  których

mowa w § 2 i § 8 ust. 5 niniejszej umowy, o więcej, niż 14 dni.

5.W  przypadku  stwierdzenia  przez  Zamawiającego,  że  roboty  wykonywane  są  w  sposób

niezgodny z dokumentacją techniczną lub z warunkami umowy, Zamawiający może odstąpić
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od  umowy  z  winy  Wykonawcy  w  terminie  14  dni  od  daty  pisemnego  powiadomienia

Wykonawcy o stwierdzonych nieprawidłowościach, ze skutkami wynikającymi z § 11. ust 1

umowy.

6.W  razie,  gdyby  Wykonawca  z  jakichkolwiek  przyczyn  nieleżących  po  stronie

Zamawiającego  zaprzestał  realizacji  niniejszej  umowy  przez  okres  dłuższy  niż  7  dni,

bądź  nie  rozpoczął  robót  w  okresie  do  7  dni  od  daty  przekazania  terenu  budowy,

Zamawiający  ma  prawo  odstąpić  od  umowy  ze  skutkiem  natychmiastowym  z  winy

Wykonawcy ze skutkami wynikającymi z § 11. ust. 1 umowy.

7.W  razie  zaistnienia  okoliczności,  o  których  mowa  w  ust.  5  i  6  niniejszego  paragrafu,

Wykonawca zobowiązany jest do:

a)sporządzenia z udziałem Zamawiającego protokołu inwentaryzacji robót wykonanych

do czasu wypowiedzenia umowy, protokół ten będzie stanowił podstawę rozliczenia,

b)zabezpieczenia przerwanych robót na koszt własny.

8.Na poczet  odszkodowania  Zamawiający  zatrzyma zabezpieczenie  należytego  wykonania

umowy, o którym mowa w § 9 ust. 2 niniejszej umowy.

§ 12

Spory

Wszystkie spory wynikłe w związku z realizacją niniejszej umowy będą rozstrzygane przez

Sąd Powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 13

Przedstawiciele stron na budowie

Przedstawicielem Zamawiającego będzie p. ………… – Inspektor Nadzoru.

Przedstawicielem Wykonawcy będzie p. ……………. – Kierownik Budowy.

§ 14

Załączniki

1.Projekty budowlany – załącznik nr 1.

2.Oferta Wykonawcy – załącznik nr 2.

3.Kopia ubezpieczenia budowy, o którym mowa w § 8 ust. 7 umowy – załącznik nr 3.

§ 15

Postanowienia końcowe

1.W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają odpowiednio zastosowanie przepisy

ustawy Prawo zamówień publicznych i Kodeksu cywilnego.

2.Wszelkie  zmiany  niniejszej  umowy  wymagają  wyrażonej  na  piśmie  zgody  obu  stron,

pod rygorem nieważności. 

3.Umowę  niniejszą  sporządzono  w  dwóch  jednobrzmiących  egzemplarzach,  każdy

na 5 stronach, po dwa jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.

Z a m a w i a j ą c y                                        W y k o n a w c a
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